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نشانی کانال تلگرام شهرونگ telegram.me/Shahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ@tanzshahrvang :

یپ� را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
شکیبــا� چه باشد راهــکار؟
جز
ی

تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده کرد و داد پاسخ« :شهرونگ»

درخواست جامعه جهانی از مردم ایران!

ترقهاترا زمینبگذار!
کره شمالی :ترامپ خلع سالح را از جیب جوانهای ایران شروع کند!
تاج :رئیس فیفا را باید امروز دعوت میکردیم حساب کار دستش بیاید!
#توپ_تانک_فشفشه_مردم_آزار_عوضیه #شهرونگ

 7روز مانده به عید
گمشدگان
بتهها و قاشقزنی
در چهارشنبهسوری
شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

یک بار دیگر سهشــنبه آخرســال
رســید .دراصل چهارشنبهســوری
از روزهــای خاصــی اســت کــه ما
طنزنویسهــا متوجــه میشــویم
حرفمان دو ریال هم برای کسی ارزش
ندارد .یعنی ما هرسال در آستان هسال
نو گریبان میدریم و لباس نوهایمان
را جر و واجــر میکنیم کــه باباجان
چهارشنبهســوری رســم قشــنگی
است اما اینکه شــما انجام میدهید
با آن تومنی هفت صنــار تفاوت دارد.
دوستان هم تو چشم ما نگاه میکنند
و با لبخند میگویند «داری درســت
میگی» بعد یک عدد نارنجک دستی
آتشزا را محض شوخی پرت میکنند
تو یق ه پیراهنمان و بعد از اینکه مانند
شــخصیت منفجرشــده در کارتون
پلنگ صورتی شدیم هرهر میخندند.
یرویم و بــاز هم
امــا مــا از رو نم 
مثل هرســال اعــام میکنیــم ما
بــا چهارشنبهســوری موافــق اما با
چهارشنبهسوزیمخالفیم.
از ســنتهای نیکــوی این شــب
میتــوان «پریــدن از روی آتش» و
«قاشقزنی» را نام برد .حاال میخواهید
بدانید امسال چه کسانی این سنتها
را گرامی داشتهاند؟
حاتمیکیا درحالیکه از روی آتش
میپرد میخواند :فیلم زرد من از تو ...
همه جوایز و سیمرغها از من!
قالیباف به رفیقش میگوید :ما که
زردیهامون را تو خیابان بهشــت جا
گذاشتیم .حاال چطوری سرخی آتش
را طلب کنیم؟
ســعید مرتضوی یک الیحه دفاعیه
نوشــته و در آن درخواســت کرده به
جای زردیاش ،حکــم زندانش را به
آتش بدهند و بعدا جبران خواهد کرد.
یکــی از اعضــای خانــواده یکی از
جانباختــگان کشــتی ســانچی هم
گفت :عزیزان ما که زردیشــان را به
آتش دادند اما آتش همه وجودشان را
میخواست .در این شبهای آخرسال
برای شادی روحشان دعا کنید.
میگوینــد اگر برای انجام ســنت
قاشــقزنی زحمت بکشید و بروید دم
خانه حسن روحانی ،ایشــان در را باز
کرده و دســته کلیدش را توی کاسه
شما میگذارد و میگوید :به کار ما که
نیامد .ببین به درد شما میخوره یا نه.
یکوقت هوس نکنید بروید در خانه
اردوغان قاشــق بزنید .اولین قاشق را
که بزنید در را باز میکند کلی سریال
بنجل ترکی میگذارد تو کاسهتان .از
ما گفتن بود.
یکی از دوستان دلواپس هم منتظر
نشسته شهردار تهران برای قاشقزنی
در خانــهاش را بکوبــد .او میگوید به
محض اینکه نجفی برای قاشــقزنی
بیاید اول کلی چسب اهو میریزد کف
کاسه و بعد پرونده دختران 9ساله در
برج میالد را میگذارد تو کاسهاش.
قاشقزنی دمخانه وزیر ارشاد دیدنی
است .ایشان فهرســت کنسرتهایی
که د ر ســال  1397لغو خواهد شد را
میگذارد توی کاسهتان و میگوید :ما
با تعامل همهچیز را حل میکنیم.
یــک ســنت دیگــری هــم در
چهارشنبهسوریها انجام میشود به
اسم فالگوش ایستادن .متاسفانه مثل
بقی ه چیزهای وطنی اینقدر ما بهش
نپرداختیم که االن خارجیها بهتر از
ما از آن استفاده میکنند و هیچ بعید
نیست این ســنت را به نام خودشان
هم ثبت کننــد .االن در جهان دو نفر
متخصص فالگوش ایستادن هستند.
یکی نتانیاهو و دومی بن سلمان.
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تیترهای روزنامه ها
در فردای چهارشنبه سوری!
سوشیانسشجاعیفرد|
شرق:محموددولتآبادیازرویآتشپرید!
اعتماد:چهارشنبهسوزی!(برایبارهجدهم!)
همشهری:خدمترسانیآتشنشانیومترویتهرانبرایکمکبهشهروندان!
وطنامروز:آتششیطان!
جوان3:سالپس از برجام،همچنان ایران در آتش میسوزد
کیهان:ردپایسرویسهایبیگانهدرمراسمچهارشنبهآخرسال!
رسالت:شورایمرکزیموتلفه،جهتاعالمموضعدربارهچهارشنبهسوریتشکیلجلسهخواهدداد!
هفتصبح:کدامسلبریتیدرکجاازرویآتشپرید؟!
آرمانامروز:دومینچهارشنبهسوریبدونهاشمی!چهارشنبهسوریدرآینهخاطراتهاشمی!
دنیایاقتصاد:آتشدالربراقتصادایران!
خراسان:مراسمچهارشنبهسوریباحضورمسئوالننظامیوامنیتیاستانومشارکتپرشورمردمبهویژه...ادامهتیتردرصفحهآخر!
سازندگی:سرخیآتشدرایرانستان!بررسیردپای حزبتودهدرغائلهچهارشنبهسوری!
اطالعات:بزرگداشتاستادباستانیپاریزیدرمحلموسسهاطالعات!
نعيم تدين | کارتونیست |

گفتوگو با آتش
علیاکبرمحمدخانی |همانطورکهمیدانید،آنزمانکهخارجیها
هِر را از ب ِر تشخیص نمیدادند ،ما ایرانیها آتش را اختراع کردیم و بعدش
هم صلحآمیزترین روش اســتفاده از آن را کشــف کردیم .میپرسید
چگونه؟ بله به این شکل که همینجوری چهارشــنبههای آخرسال را
انتخاب کردیم ،یک آتش کوچک درست کرده و با تُمبان راهراهی روی آن میپریدیم و
میخندیدیم و با این روش ساده غموغصه یکسال را فراموش میکردیم .درصورتی که
ت ُمشتقرص
خارجیهاهمانزمانبرایفراموشیغموغصههایشانمجبوربودند ُمش 
ودواوزهرماریبخورندوبعدشهمکهبهآتشدستپیداکردند،دیدیدچهپدریازدنیا
سوزاندند.ولشکنید،میخواهمبگویمدرستاستکهباگذشتزمانغموغصههایما
ی و اصوال
هم بزرگتر شدند ،ولی فراموش نکنید که با بزرگترکردن آتش چهارشنبهسور 
هر آتش دیگر ،غ موغصههایمان فراموش نمیشــوند ،بلکه امکان دارد با پریدن از روی
آتشهای بزرگ ،لنگ و پاچه و اعضا و جوارحمان هم بسوزد .پس اگر به فکر نسل آینده
هستید،آرامباشید،آتشنسوزانیدودرصورتامکانگفتوگوکنید،حتیباآتش.

naeemator@gmail.com

آجیل مشکلگشا

صحنهآرایی چهارشنبهسوری
مونا زارع | ما خانواده ترســویی هســتیم .بلندترین صدایی که
شنیدیم صدای ترکیدن دانههای ذرت برای تبدیل به پف فیل بوده
و خطرناکترین کاری هم که کردیم ،خوردن ماست با ماهی بوده.
برای همین است که همیشــه یک هفته قبل از چهارشنبهسوری
از میزان استرس ،سیســتم ایمنی بدنمان افت میکند و همه جایمان
تبخال میزند .چون خاطــره بدی داریم و هنوز نتوانســتهایم از ذهنمان پاکش
کنیم .چندســال پیش بود که آخر شب چهارشنبهســوری بابا صبر کرد همه جا
آرام بگیرد و آشــغالها را برد بیرون .در سطل آشــغال توی پیاده رو را باز کرد و
ناغافل یک زنبوری با فشفشــه صورتی از بین آشــغالها زد بیرون و توی فاصله
پنجسانتی با دماغ بابا صدای پیس داد و ترکید .میدانم ،صحنه وحشتناکیاست.
برادر کوچکم هم ســر همین لکنت گرفت .با اینکــه آن لحظه اصال توی محل

اتفاق نبود و خوابیده بود اما اتفاق اثر خودش را رویش گذاشــته بود .همین شــد
که برای ســالهای بعد جلیقه ضدگلوله خریدیم و پنجرههای خانه را پتو زدیم
که اگر ترکشی از سیگارتها از شیشه رد شــد و پتو را سوزاند و به سمت قلبمان
حرکت کرد ،بتوانیم جان ســالم به در ببریم .دایی بزرگه میگوید ما ترسوییم و
چهارشنبهسوری فقط یک جشن اســت اما بابا اعتقاد دارد اینها بدشان نمیآید
ما توی همچین مراسمی بمیریم که شب هفتمان بیفتد توی نوروز و حواس همه
پرت شود تا اموالمان را باال بکشــند .درواقع ما اعتقاد داریم اینکه مردم دور یک
آتیش برقصند و شادی کنند آنقدر مشکوک است که چیزی جز یک صحنهآرایی
خطرناک نیست و دلیل خاصی پشتش اســت که هنوز نتوانستیم کشف کنیم.
آن زنبوری صورتی هم کار خودشان بود که خوشــبختانه بابا توانست با درایت و
شجاعتش خنثی کند و ما خانواده مهم و تاثیرگذار هنوز زنده باشیم.

شــهاب نبوی |
امــروز میخواهیم با
کاربردهــای آجیــل
مشکلگشا آشنا شویم
و ببینیــم این آجیل ،مشــکالت چه
کســانی را میتواند حــل کند .اول:
از آنجایی کــه راهکارهــای علمی،
اقتصادی توی ایــن مملکت هیچگاه
جواب کنترل قیمت ارز و دالر را نداده
و کال اقتصاد ما روشهای علمی را با
لگد پس میزند ،وزیر اقتصاد باید به
همراه رئیس کل بانک مرکزی آجیل
خریــده ،بنشــینند و دوتایی خیلی
خوشسلیقه آن را توی این بستههای
تورتوری تزیین کنند و ببرند جلوی
تکتک صرافیها؛ هم بــه صرافها
بدهند هم یک گشتی دور و بر میدان
فردوســی و چهارراه استانبول بزنند
و یکی یهدونه تقدیــم این داللها و
احیانــا مافیاهــای ارز و دالر کنند تا
شــاید کمی از مشــکالت مالیشان
کم شــود و اینقدر تن و بدن ملت را
شــب عیدی نلرزانند .دوم ،دزدهای
محترم خردهپا :این قشــر زحمتکش
همیشــه ســعی میکنند کسادی
بازار پاییز و زمســتان را در تعطیالت
عید جبران کنند .بهتر اســت با تهیه
آجیل مشکلگشــا سراغشان رفت
و ســعی کرد با کمک چند تا پسته و
بادام هندی مشکلشــان را حل کرد
تا در ایــام عید ملــت بتوانند راحت
بــه مســافرت و گشتوگذارشــان
برسند .ســوم :کارمندان و کارگران:
خب بــا این وضــع وقتــی زورمان
نمیرســد تا همپای تــورم و گرانی
حقوقشــان را افزایش دهیم ،الاقل
میتوانیــم یکی پنجاه گــرم نخود و
کشــمش بهشــان بدیم تا بلکه خود
خدا کمکشــان کند و مشکالتشان
را حل کند .دســته آخری که حتما
آجیل مشکلگشا الزم هستند ،صنف
محترم اختالسگران میباشند .من
از همــان اول اعتقاد داشــتم که این
عزیــزان مریض که نیســتند؛ حتما
مشــکلی چیزی دارند که دســت به
این کار میزنند .آیــا میدانید اگر با
چند صدگــرم که هیچ بــا چند صد
کیلو آجیل هم بشود مشکالت اینها
را حل کرد ،چــه کمک بزرگی هم به
خودشان هم به تمام ملت کردهایم؟
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